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Projekten har startat 
• Arbetet har nu pibOijats med att 
genomfbra de Stta projekt som be-
slutades i all hast under nigra veck-

•^ir i april-maj. Stockholmstermina-
lema berOrs av samtliga projekt. 

Manga f ragor 
Facktuellt rapporterar i detta 

"'^rojekt-extra om iSget i projekten 
s i har lingt. Arbetet har nyligen 
bSrjat och darfbr iterstir minga 
frigetecken. Inte minst gSller det 
fbrutsattningama, men ocksi sjalva 
genomfbrandet ger an s i lange upp-
hov t i l l minga frigor. En del besva-
ras i detta nummer av tidningen och 
fler frigetecken kommer att ratas ut 
i nasta ordinarie nummer, som ut-
kommer i oktober. 

Problemet ar att de som dragit iging 
projekten inte sjalva vet riktigt vad de 
sysslar med. Exempelvis ar sjalva grun-
den fbr projekten, de ekonomiska kal-
kylema - det ar pistidda ekonomiska 
vinster som gett upphov t i l l projekten -
fortfarande hbljda i dimma. Likasi har 
de arbetsmiljbmassiga konsekvensema 
annu inte utretts - trots att delar av pro
jekten redan genomfbrts. Etc. 

Flera NEJl 
Det kan mot den bakgrunden fiimas 
anledning att hil la det NEJ! som svens-
ka folket, inte minst vi som ar LO-med-
lemmar, svarade i folkomrbstningen om 
EMU, levande! 

/Red. 

Det blev ett... 

NEJ! 

Sd hSr mycket lovade J A. 

....ochsii har litet NEJ. Det blev NEJ! 
Friin EMU-debatten pd Tba 10 September. 
Overst Kart-Petter Thorvaldsson (s) och 
nedan Lasse Ohiy (v). 

Tomtebodaklubben pa Internet: 
http://home.swipnet.se/terminalklubben/ 
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Vad har Posten Produktions 
ledning gemensamt med 
det gamla sovjetunionens 
ledarskap ? 

• Den har sommaren har jag njutit av det 
soliga vadret bide i Sverige och Kroatien 
och kopplat av. Det ar, som klubbens 
sekreterare Janne Ahman sa t i l l mig, bero-
endeframkallande med semester si det var 
omtumlande att komma tillbaks denna 
strukturprojektens hOst. 

Jag tycker att det ar valdigt viktigt med 
Posten AB:s lonsamhet framOver fbr om 
vi inte vander kurvan bbrjar det se valdigt 
orovackande ut om nigra ir. Vi ar ett 
fbretag som har problem men samtidigt 
har en frisk kamaffar. Den friska kamaflS-
ren heter brev och paket. Vi hade 
fbrtroendemanna/kvinnokonferens fbr alia 
fbrtroendeman/kvinnor den 4 September. 
D i kom ordfbranden fbr SEKO Posten 
koncemfack Ake Kihlberg och presentera-
de Postens halvirsbokslut. Intressant var 
att se att brev och paket gick med ca. 300 
miljoner i vinst om man riknar ihop den 
redovisade vinsten och avsatmingama fbr 
att klara omstallningama i strukturprojek-
ten. Samma tid fbrra iret var det en fbrlust 
pi 3 miljoner. 
Det ar sliende att nar vi i brev och paket-

natet har fbrbattrat oss med mer ar 300 
miljoner pi halvirsbasis si beslutar Bertil 
Nilsson om strukturprojekten. Nar vi 
bbrjar f i ordentlig fart pi verksamheten 
enligt siffroma som redovisas si beslutar 
vir chef fbr Posten produktion att anvinda 
168 av dessa ca. 300 miljoner fbr omstall-
ningar i strukturprojekten. Det kostar att 
lagga ner terminaler och koncentrera de 
olika postslagen ti l l olika terminaler. 

ingen kalkyi 
Det som bekymrar mig si mycket med det 
ar att ingen har visat en kalkyi som fbrkla-
rar hur man raknat fram dessa vinster. 
SEKO Klubb Brev Tomteboda begarde 
skriflligen av Bertil Nilsson att f i se kal-
kylen fbr flytten av Tomtebodas brewoly-
mer ti l l Arsta. Bertil Nilsson svarade via 
mail att i vanlig bppen anda skulle vi 
naturligtvis f i se kalkylen. Den strategiske 
samordnaren Cary Larsson skulle ta kon-
takt med oss och presentera den efter 
semestrama. 

Hal tval 
Jag kontaktade Cary efler semesframa och 
vi bestamde en tid. D i jag bad honom 
skicka materialet p i mail fbr att vi skulle 
kimna lasa igenom det och stalla kloka 
frigor sa Cary att: - Jag har ingen kalkyi ^ ) 
men om jag traffar ratt manniskor innan 
mbtet s i jag kan ragga upp den, s i skickar 
jag kalkylen. Det verkade lite underligt att 
den som skulle presentera kalkylen inte 
hade den, men jag sig andi fram med 
spanning p i att f i se den kalkyi som likt 
en hal t v i l glidit ur handema p i alia som 
fbrsbkt f i tag p i den sedan strukturbeslu-
tet i maj. Janne Ahman och Janis Rubulis 
var upp ti l l Cary frin klubben fbr att f i 
kalkylen presenterad fbr sig. Vad fick de 
d i se? 

Ake Anevad ar ordforande I 
Klubb Brev Tomteboda 

10 rader 
De fick se en uppspaltning p i ca. 10 rader 
hur de 79 miljonema skulle sparas. Jag 
tanker inte i detalj presentera den har, men 
kan konstatera att personalkostnadema 
minskar med mer i n 55 miljoner nar 
Tomtebodas brewolymer flyttas till Arsta. 
Vad dessa over 55 miljoner var visste inte 
Cary. Han ridde oss att friga projektled-
ningen om detta. Cary ridde oss att friga 
projektledaren som inte bbijat rakna p i 
detta annu hur Posten produktions huvud-
kontor raknat fram sina siffror. Det liter 
onekligen komplicerat, men d i kan jag 
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fbrstA varfbr inte Bertil Nilsson ISmnade 
ut nigra kalkyler t i l l de fackliga organisa-
tionema. 

Meilan tumme och pekf inger 
Precis som Cary underfbrstitt sa, sd finns 
det troligtvis inga kalkyler. Enda rimliga 
fbrklaringen blir d i Posten produktions 
ledning har tagit fram siffror som de miste 
spara och fbrdelat dem p i de olika projek
ten meilan tummen och pekfingret. Sedan 
ar det upp ti l l de olika projektledama att 
tillverka en bokforing som stammer med 
det som ledningen sagt. D i blir det logiskt 
nar Cary sager att om vi vill veta hur de 
Over 55 miljonema i minskade personal-

^kostnader raknats ut, s i f i r vi friga delp-
rojektet. Det kan jag bara tolka som att de 
har visserligen inte raknat p i det annu, 
men har troligtvis order p i att fixa siffror 
som stammer. Tycker inte ni ocksi att det 

^ h a r borjar bli lika spinnande som en thril-
lerroman? 

Planekonomi 
Vad blir nSsta slutledning om det hela ska 
f i nigon logik. Att Posten produktions 
ledning agnar sig i t intern planekonomi 
istalletfbrmarknadsekonomi. Sovjetledar-
na gick ocksi ut med direktiv om vad som 
skulle tillverkas och vad det fick kosta. 

"...slosa bort 168 miljo
ner pa att gora 450 man

niskor arbetsldsa..." 

r 

Underchefema ordnade ti l l det hela och 
stamde det inte s i fifflade man med bok-
fbringen s i det sig ut som det stamde. 

Hittills ser det ut som Posten produk
tions ledning har sitt ekonomiska synsatt 
(planekonomi) gemensamt med ledarska-
pet i det gamla Sovjetunionen. Hoppas 
bara att projektledama ar modiga nog att 
inte fiffla med siffroma utan att verklighe-
ten f i r synas aven om kejsaren inte har 
nigra klader. I det gamla Sovjetunionen 
riskerade man att hamna i finglSger Sibiri-
en om man sa som det var. I Posten pro
duktion riskerar man kanske ett tillfMlligt 
eller i varsta fall varaktigt stopp i karria-
ren, s i det finns batfre odds fbr att verk-
ligheten beskrivs har an i gamla Sovjetu
nionen. 

450 arbetsldsa 
Om det ar s i att denna interna planekono
mi f i r fortsatta och det blir som jag fror, 

att strukturprojekten ar mer eller mindre 
ett nollsummespel, si kommer vi att slbsa 
bort 168 miljoner i ir pi at gbra 450 man
niskor arbetslbsa samt koncentrera de 
olika postslagen t i l l olika terminaler som 
enligt min mening fbrsamrar arbetsmiljbn. 
Vi kommer i s i fall att betala fbr arbetslbs-
het fbr fbrsamringar utan att vinna nigot. 
Det verkar val riktigt dumt. 

Om det ar som jag tror si kommer dessa 
planekonomer att fbrsvinna vad jag an 
skriver i Facktuellt. Antingen blir de avsatta 
av Erik Olsson som jag hoppas stir fbr 
marknadsekonomin aven intemt inom fore-
taget eller s i gir Posten AB omkull som 
gamla Sovjetunionen. All planekonomi 
verkar gi omkull p.g.a. olftnsamhet och det 
tror jag beror pi att den tar bort manniskors 
viija att engagera sig. Si du behdver inte 
vara arg och ledsen pi mig Bertil fbr att jag 
skriver s i hirt. Om jag har ratt kommer du 
att snart vara borta som chef fbr Posten 
Produktion aven om jag inte skrivit en enda 
artikel. Om du vore lite konstruktiv s i skulle 
du tanka att jag kanske har en del substans 
i min kritik och fbrsbka andra dina felaktiga 
beslut innan det ar fbr sent. Istailet sager du 
att jag kommer med osaklig kritik och har 
nastan slutat halsa di vi mOts. Ar du en s i 
kanslig person Bertil att man miste stryka 
dig medhirs fbr att du ska fbrmi lyssna s i 
tycker nog jag att du ar pi fel nivi i fbreta-
get. De riktigt framgingsrika manniskor jag 
traffat har havdat att av de som kritiserar 
dem mest har de mest att lara. 

Aslktsfrlhet 
Det har ocksi kommit till min kannedom att 
personer i ledande position i Posten har 
pratat med Erik Olsson och Ake Kihlberg 
fbr att de ska ta mig och Janne Ahman i 
Orat, s i vi fbrstir att vi inte fir skriva pi det 
vis vi gOr. Lyckligtvis s i fick de beskedet att 
det inte finns censur i Sverige och att isikts-
friheten ar grundlagsskyddad. Det fbrstarker 
bara min uppfattning om den interna plane-
konomin, fbr det var ett vanligt grepp i det 
gamla Sovjetunionen att censurera nSr 
nigon var kritisk till ledningens beslut. 
Hade de skrivit artiklar som liknat de sista 
tv i jag skrivit i Facktuellt hade de troligtvis 
hamnat i flngiager i Sibirien. Jag miste saga 
att jag ar mycket glad bver isiktsfriheten. 
Det jag troligtvis offrar ar karriaren men jag 
har andi aldrig klarat av att gbra karriar, 
trots att jag har fbrsbkt. Jag kan inte lita bli 
att saga vad jag tycker i olika sammanhang 
och di brukar det bli svirt med karriaren. 

Med hopp om att Erik Olsson och Marian
ne Nivert kan och vill gora nigot it de i mitt 
tycke planekonomiska strukturema i Posten 
Produktions ledning. 

Ake Anevad 

Brittisk 
poststrejk? 
• Kanske i r den konflikt inom Royal Mail 
som nu blir all! heure fdr varje dag, eti 
fbrebud ti l l det som kommer att ske inom 
de europeiska postf()retagen i spiren av 
ElJ:s omregleringspolitik. 

14,5 eller 4,5 procent? 
InfSr ireis lOnefSrhandlingar har Royal 

Mails ledningerbjudit lOneiyftpisanunati-
lagt \4,5 procent f&r ett avtal som strScker 
sig Over 18 minader Det liter flott. med 
tanke p i vad vi hrukar f i . 

Men bara 4,3 procent Sr garanterade, 3 
procent den 1 oktober i 4r och 1,5 procent 
1 april 2004 De Ovriga 10 procenten i r , 
skriver facket i sina flygblad, pie in ilte 
sky". De fiiiller bara ut under fbrutsattning 
att facket accepierar att tvitursbrevbaringen 
tas bort och nerdragningar genonilbrs p3 
sorteringsierminalema och i transportema; 
sammaniagt ska 30.000 anstallda bort. 
Detta ar naturligtvis svirsmalt &)t det britttska 

posifacket, CWIJ. Deras krav Sr 14,5 pruceni -
men dar 8 procent betalas ut iVta den I oktober 
i ir Man motsaner sig inte nnstniktureringar 
(tbr att anvanda det Okanda svenska begreppet). 
men kraver att dessa ska genomtfiras "in a more 
realistic and achievable way", gcnom lokala 
flverenskommelser ijch utan eu tftrbestaiw m4l 
pa 30 000 avskedade Villkoren fiJr de trivilliga 
avgingar som kan bli aktuella ska vara rimliga 
och rauvisa och fastsiailas pi riksnivi fbr att 
undvika lokala cheters godtycke. 

262 pund i veckan 
Hn brittisk poslarhetare tjanar i genomsnin 262 
pund i veckan eller drygi 15 (WO kr/min Med de 
8 procent som kravs hfljs veckolftnen med ca 20 
pund i de lokala tbibandlingama ar fackets krav 
att man n&r de 300 pund (ca 17.300 kr/mitn). 
som var maisattningen redan i de fbrra Ibnefbr-
handlingama Man pipekar alt postarbetarnas 
Ibnet idag ligger ungef^ 40 procent under andra 
gnipper 

Omrdstning 
H den tiackliga kravlistan finns ocksi konare 
arbetsvecka, banre ingingslflneruch"stursiads-
liliagg" fbr dem som jobbar i l.ondon 
Twts flera medlingsfbrsOk si har ingen uppgO-

relse kunnai nis si har lingt Tvartom si tycks 
paitema sti langre ifrin varandranu an lidigare. 
t'WU har dirfbr uliysl en medknnsomtOstning, 
dar fbrbundsledningen uppmanar medlemmama 
att rtista fbr en suejk Omrbslningen avslutas 
den 17 September 

Nar detta skrivs den 15 September uppger 
tidningama i Storbrittanien an det mesia talar ftn 
att en stor majoritet rostar fbr strejk Samiidigt 
har fbrhandiingar iteruppiagits i ett sista tbrsbk 
att ni en losning. Mtsslyckas detta si kan den 
fbrsta landsomfattande posistrejken pi sju ir 
vara ett faktum. 

Jan AknuH 

\
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Verksamhetskommitten 2-3 September 

Manga projekt pa en gang 
Verksamhetskommitten 
samordnar S E K O : s fackli
ga arbete inom Posten 
Produktion. Varje termi
nal inom Brev- och Paket-
naten har var sitt mandat i 
Verksamhetskommitten. 
Jan Ahman, Tomteboda-
klubbens representant, 
rapporterar fran kommit-
tens septembermote som 
hdlls under tvk dagar i 
Stockholm. 

• Kommittemotet inleddes 
med rapporter frin de numera 
fern regionema inom Produk
tion. Mest kom det av naturli-
ga skal att handla om de stora 
och hirdhanta projekt som 
Posten Produktions ledning 
beslutade om i maj. Samman
iagt handlar det om de i t ta 
projekt som redovisas i rutan. 

Det beslut som togs i maj 
var ett inriktningsbeslut. La-
gom t i l l sommaren distribue-
rades sedan projektdirektiv 
Tor de olika projekten. Dessa 
hade, nar k o m m i t t e n 
sammantradde, annu inte for-
handlats klart. Som alia kan-
ner t i l l hade de dock redan 
boijatgenomfSras. Exempel
vis ramlade de forsta B-klum-
pama in p i Tomteboda i bor-
jan av augusti i enlighet med 
- de icke fardigfSrhandlade -
projektdirektiven. Likas4 ha
de personalkonsekvensema 
av Norrkopingsnedlaggning-
en fbrhandlats klart nigra 
dagar tidigare. 

Ett av kraven i forhandling-
ama kring projektdirektiven 
ar att det ska bildas en sam-
verkansgrupp kring varje 
projekt. 

Kommitten beslot mot den
na bakgnmd att frysa allt 
fackligt deltagande i projek
ten i awaktan pa att forhand-

lingama om direktiven slut-
fdrts. 

Atta projekt 
Inom Stockholms region arvi 
direkt berorda av samtliga 
it ta projekt - det miste vara 
Sverigerekord!. 

• ODR 
Gruppreklamsbladningen 
flyttas f r in Vastberga t i l l 
Norrkoping (pnr 12-15), Vas-
teris (pnr 10-11) och Uppsala 
(pnr 16-19). 

• ePP 
Postens avsikt ar att minska 
antalet noder och se over v i l -
ka tjanster som ePP ska ut-
fbra. Norrkopingsnoden for-
svinner forst^ samtidigt som 
brevterminalen. Arstas ePP 
blir kvar, men liksom for 6v-
riga noder ar det litet oklart 
vad man ska syssla med i 
framtiden, tjanstema hiller 
p i att ses over. 

• Norrkoping 

N o r r k O p i n g s t e r m i n a l e n 
stangs och posten fordelas p i 
Arsta (pnr 60-62), Nassjo 
(58-59) och Vasteras (63-64). 
Gruppreklamscentralen blir 
kvar och fSr t i l l sig bladning-
en av 12-15-volymema frin 
Stockholm. 

Forhandlingama om upp-
sagningskretsen och itgarder 
for dem som sags upp avslu-
tades den 28 augusti. Totalt 
berors ca 450 personer (305 
A A om man raknar om ti l l 
heltid). 1 GO personer kommer 
att blir kvar p i (den utokade) 
gruppreklamscentralen. Dess-
utom piverkas ett 15-tal A A 
inom PostAkeriet av terminal-
nedliggningen. 
Forhandlingama resulterade 

i : 
• De anstallda p i sortering-
sterminalen (inklusive ePP) 
och gruppreklamscentralen 
(som ligger i andra lokaler i 
Norrkoping) utg6r en krets. 
Daremot ingir inte den utdel-
ningspersonal och de chauf-
forer som har lokaler i termi-

nalen i kretsen. 
• Samtliga anstallda inom 
sorteringskretsen erbjuds Fu-
turum. 
• Desutom erbjuds max. 20 
anstallda inom utdelning 
(Servicenatet) Futurum. Des
sa ska ersattas av personal 
frin sorteringskretsen. 
• 58+ oppnas. 
• Anstallda inom sorterings
kretsen har fbrtur t i l l lediga 
jobb inom hela Serviceomra-
det. 
• En arbetsgrupp ska se over 4 
mojlighetema till exfra stod 
i t dem som ev. inte fStt nytt 
jobb efter 18 minader i Futu-
nmt. 

• Storstad 
Storstadsprojektets uppdrag 
ar att stanga Tomteboda och 
Vaxjo paketterminaler och 
bygga ny paketterminal i Go-
teborg och bygga t i l l i Mal-
m6/Toftanas och Segeltorp. 
Vi berors av Segeltorpspro-
jektet som bar rullat iging. 
En utforlig redovisning finns 

Projekt Projektledare S E K O : s ansvariga 

Centrallsering av 
Klump/bunt 

Sten Ake Lauren Kenneth Petersson 
Heinz Grentzelius - HSO 

Storstad (paket) H ikan Petersson Hans Skog 
Helene Persson - HSO 

ePP Ame Ljungbeck Micke Tail 
Jan-Erik ROnnqvist HSO 

Masklninvesteringar Richard NilssonyHenrik S6-
rensen 

PO Brandeker 
Bo Enar Karlsson - HSO 

Arlanda Kenneth Johannesson Per Ame 
Hakan Hammarstrom -HSO 

Tba/Arsta Par Stridsberg Micke Tail 
Heinz Grentzelius - HSO 

Norrkoping Lars Lagerholm Erik Charlesson 
Heinz Grentzelis - HSO 

ODR Stockholm Lars Persson/Serbaz Shall Kenneth Petersson 
Heinz Grentzelius - HSO 
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pk annan plats i Facktuellt. 

• Tba/Arsta 
Behandlas p^ annan plats i 
tidningen. 

• Klump/bunt 
Klump/buntprojektet och fr.a 
dess Stockholmsdel beskrivs 
pa annan plats i tidningen. 

• Arlanda 
Minns ni fortfarande Arlanda 
Large?! 

Nu blir det - om inte ett un-
^ d e r sker sista minuten - istal-
' let s i att hela sorteringen av 

utrikes forsandelser flyttas 
bort frin Arlanda. Kvar blir 
viss omlastning, postoppning, 

fmo dyl. 
Det mesta av bide import-

och exportsorteringen flyttas 
t i l l Uppsala. De ca 30 storsta 
destinationema i uppsamling-
en (exporten) ska under hos-
ten i ar boija sorteras ut pa 
samtliga terminaler, bide i 
maskin och manuellt. Vissa 
mindre destinationer flyttas 
ev. t i l l Kopenhamn. 

V i piverkas dessutom ge 
nom att ufrikes storbreven 
flyttas frin Tomteboda t i l l 
Uppsala. 

^Maskin 
' Maskinprojektet ansvarar f5r 

inkop och utplacering av de 
i t ta nya Toshibamaskinema. 

Projektet ska vidare ufrang-
^ r a 22 aldre sorteringsmaski-

ner (=fr in fore 1996) och 
uppgradera OCR i Alcatel-
maskinema. 

T i l l sist ansvarar de ocks i 
for de omfattande maskin-
rockader som blir foljden av 
dels volymflytten, dels att 
vissa terminaler fSr nya 
Toshibamaskiner (dock inte 
Arsta) och andra far sina ald
re maskiner skrotade. 

P i Arsta kommer prelimi-
nart fre aldre maskiner att tas 
ur drift: 1 GSM, 1 FSM, 1 
SSM (SSM 30). Man fSr t i l l 
alia Tba:s maskiner (1 I R M , 

"Bertil Nilssonpengarna" 
• Vid Verksamhetskommit-
t6ns mate i november f3rra iret 
diskuterades den hbga sjukfrin-
varon i Posten. FttretagslSkaren 
Johny Johnson vid Stora Enso 
medverkade och berMttade am 
de goda erfarenheter man gjort 
vidkartongfabriken i Frflvi. DSr 
satsar man 2.S00 kr per anstslld 
och i r p i ett lingsiktigt arbete 
som bland annat inrymmer en 
egen niottagning med lakare 
och sjukskOterska. Samtidigt 
betonade han att den h8ga 
sjukfrinvaron inte gir att be-
haniila bort. Pi Stora Enso 
hade man istailet tagit fasta p i 
dem som ar lingtids/i-MAa, de 
som ytterst sSllan ar sjukskriv-
na. Vad ar det soin gOr att de 
trivs pijobbet? Dareflerdisku-
terade man med de lag / skift / 
enheter som hade en lagre 
frisknarvaro om vilka fSrand-
ringar de ville ha Jar trhnis 
hditre pa johhei. Man begran-
sade inte diskussionen till fy-
sisk arbetsniilO utan ocksi 
livsstils- och existentiella fri
gor dar arbetsgivaren tog hSn-
syn aven till sidaiit som berbr-
de iivet utanfbr arbetsplatsen. 

"Det goda jobbet bygger p i 
sunt f&rnuft", som Johny John
son sammanfatiade sitt arbete. 
Aven Bertil Nilsson deltog vid 

samma kommitt^mfltc och 
tillfrigades om sjukfrinvaron: 

- Hur stora resurser dr dii 
heredii att satsa p& att minska 
sjukfianvaron?! 

Han svarade att man hade 
beraknat kostnadenia fSr sjuk
frinvaron till 130 miljoner per 
ir. 

- Del (ir de pengar vi har, 
fbrtsatte han, och tillade: Hur 
ska vi anvanda dem?! 

Utifrin detta genomfSrde 
kommitten ett grupparbete, som 
resulterade i en ling lista med 
fbrslag till itgirder (publicerad 
i Facktuellt nr 3/2002). 

Kommift^ns styrelse har dSref-
ter i dverlaggningar med arbets
givaren kommit Overens om att 
genomfbra nigra av fbrslageii. 
Vid det har kommitt^niOtet 

rapporterades om de tv i projekt 
som hittills har beslutat i Prod-
sam, Gbteborg och Onebro. 

G&teborg 
Pk Gbteborgs brevtemiinal 
genomfbrs ett fbrsOk med kor-
tare arbetstid fbr 50^. Arbetsti-
den minskas - med bibehillen 
Ibn - under ett i r fbr dem som 
fylit 50 i r och har en anstSll-
ning p i minst 75 procent. Av 
de drygt 180 som uppfyllde 
kriieriema anmaide sig 144 till 
ffirsflket och pengama (2,5 mil
joner) rackte till ca 100 an
stallda. Dessa lottades fram. 

Arbetstiden minskas med 4 
timmar/vecka. Arbetstidsfbr-
kortningen fir tas ut med an
tingen 4 timmar i veckan eller 8 
timmar varannan vecka. Man 
fir inte ita sig bvertid under 
den tid fbrsbket pigir. Man 
miste ocksi lova att utbka sin 
motion med 2 x 20 minuter per 
vecka. Motionen ulfbrs p i fritid 
och man ska rapportera vilken 
typ av motion man har genoni-
fbrt. 
Fbrsbket har si har lingt tagits 

emot mycket val. 

Orebro 
Pi Orebro paketterminal var det 
tankt att genomfbra ett fbrsbk 
med "utOkad bemanning" i syf-
te att minska sjukfrinvaron och 
hOja personalens trivsel. T v i 
personer skulle anstailas (en p i 
vardera skiftet) fbr att fbrstSrka 
vid smpen, inm. Fbrsbket star-
tade den 1 april i i r och skulle 
p ig i till den 31 december. Ty-
vSrr har arbetsgivaren missk(itt 
fbrsbket fr.a. under sommaren 
(alltfbr l ig grundbemanning) 
varlbr del miste fbrlangas om 
det ska g i att gbra nigon me-
ningsfiill utvardering. 

Tomtetioda 
Pi Tomteboda brevterminal 
genomfbrs sedan 2001 ett fbr
sbk med friskvird p i arbetstid. 
Fbrsbket har beslutats lokalt 
och startades innan "Bertil Nils
sonpengarna" kom in i bilden, 
men ligger i linje med vad des

sa ska anvandas till och finns 
med bland de fbrslag som kom
mitten tog fram p i november-
mbtet. 
Friskvirden Sr schemalagd till 

en timme per vecka. Deltagan-
del ar frivilligt. Om man inte 
vill utnyttja tiden till friskvird 
si arbetar man som vanligt. 

En utvardering som gjordes i 
viras visade att ca 33 procent 
av de anstallda deltar i frisk-
virdssatsningen. 120 anstallda 
anvandertimmen till promenad. 
96 anvander den till styrke- och 
M i Bra-traning eller deltar i 
traningsgrupper. Resultatet har 
visat sig mycket poshivt. Vid 
en jamfbrelse meilan 2001-
2002 och 2002-2003 si hade 
den korta sjukfrinvaron 5kat 
frin 7,1 dagar/per i r till 9,3 
dagar fbr dem som inte deltar i 
friskvirden medan daremot den 
korta sjukfrinvaron minskat 
frin 12,6 till 10,0 dagar fbr 
dem som deltar i traningsgrup
per och liknande och frin 12,9 
till 11,2 dagar fbr dem som gir 
promenader. Alira mest min
skar sjukfrinvaro fbr de kvin-
nor som deltar i friskvirden, 
frin 15,32 sjukdagar till 11,9. 

Man har ocksi matt andelen 
friska (= hbgst tre sjukdagar 
senaste iret). Andelen "friska" 
hade minskat frin 69 till 68% 
bland de som ej deltar i frisk
virden och bkat frin 50 till 58 
procent (traningsgrupper mm) 
respektive 64 till 65 pnxient 
(promenader) fbr dem som del
tar. 

Av siffroma framgir att de 
som deltar i friskvirden fortfa* 
rande har en hbgre sjukfrinvaro 
och ett lagre "frisktal" an dem 
som inte deltar. Det gailer na
turligtvis att i fbrebyggande 
syfre engagera aven dem som 
idag mir bra och inte tycker sig 
behbva den har typen av aklivi-
teter. Samtidigt som det 3r 
mycket giadjande att de som 
har litet problem med haisan 
visar sig utnyttja den har mbj-
ligheten fbr att mi bSttre. 

Jan Ahman 
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2 GSM, 3 FSM, 2 SSM) och 
dessutom 1 GSM + 1 FSM 
frin Uppsala och 1 GSM + 1 
FSM fr^ Umei. Observera 
att detta ar preliminMra upp-
gifter. Exempelvis ifrigasatts 
om Arstas SSM 30 ska skro-
tas och ersattas av en Tba-
maskin. 

Integration 
Maria Paz Achevedo frin LO 
och Gerardo Berrios frin Tom
tebodaklubben och SEKO 
Stockhokn informerade om det 
arbete som ar p i ging inom 
LO och Posten. 

LO-fbrbunden genomfbr fbr 
narvarande en gemensam sats-
ning p i temat "Lika virde -
lika ratt". Fyra studiecirklar 
har tagits fram: Lika varde -
lika ratt, Motstandet (om fack
ligt arbete mot hbgerexfremis-
tema), Sverige - den fackliga 
vdgen samt Nytt liv i Sverige. 
C i r k e l l e d a r u t b i l d n i n g a r 
genomfbrs fbr narvarande. 
Klubbarna iterkommer med 
information nir det ar dags att 
dra iging studiecirlclama. 

Tillsammans med arbetsgi-
vama bildade de fackliga 
huvudorganisationema 1998 
Radet for integration i arbets-
Itvet. Ridet skriver i sin "Vig -
ledning" att arbetsmarknadens 
organisationer samt fbretag 
och medarbetare har ett ge
mensamt ansvar fbr: 

• att arbetsplatsema ar fria frin 
diskriminering 
• att lokala bverenskommelser 
om anstalhiing och arbetsvill-
kor ar fria frin diskriminerande 
faktorer 
• att motverka frakasserier och 
krankande sarbehandling p i 
arbetsplatsema. 

Bra film 
Ridet har producerat en halv-
timmes film som i korta scener 
skildrar vad man skulle kunna 
kalla fbr "vardagsdiskrimine-
ring". Kommitten fick en fbr-
handsvisning; som envaldig 
recensent skulle jag vilja ge 
den fyra posthom av fem: den 
var helt enkelt bra. Fihnen ar 

Ake Kihlberg: 

"Sa har langt kanns det 
ganska ratt med nye VD:n" 
• SEKO Postens ordfbrande 
Ake Kihlberg gav sin syn p i 
det aktuella laget inom Posten 
och informerade om arbetet 
med SEKO Postens verksam-
hetsplan fbr 2004-2006. 

Vad gailer Posten s i samman-
fattade Ake liget med att "sa 
har langt kdnns det ganska 
ratt med nye VD.n " 

Styrelsen beslbt nigra dagar 
innan att en ny organisation 
ska presenteras redan vid nas
ta styrelsesammanfrade. VD:s 
uppfattoing har publicerats i 
olika media, bl.a. Nyhetspos-
ten. Servicenatet, Produktion 
och Postikeriets organisation 
kommer inte att rbras i nula-
get. Daremot kommer koncer-
ledningen att f i en rejal an-
siktslyftning. Den bantas och 
ansvarsfbrdelningen stuvas 
om. 

1 nasta steg kommer styrel
sen att gbra en nulagesbe-
skrivning och en ny beskriv-
ning av Postens aflfarsid^ och 
vision. 

Pius och minus 
Styrelsen hade vid sitt senaste 
sammantrade sammanfattat 
Postens starka och svaga si-
dor. 

Postens styrka: 
• Rikstackningen 
• Varumarket (se aven ned
an!) 
• Personalen 
• Ovemattbefordran med hbg 
kvalitet 
• En frisk kama i meddelande-
affhren 
• En ledande position p i brev-
och paketmarknaden 
• Samarbetet med DPD (pake-
ten) 
• Stora avsattningar har gjorts 

(fbr kassaservicen och Futu
rum) 

Postens svagheter: 
• Kostnadanpassningsfbrmi-
gan 
• Ett skadat varumirke 
• Det finansiella laget 
• D i l ig kunskap om kunder 
och kimdemas behov (det har 
hittills skett en alltfbr stor 
prioritering av storkunder) 
• Postens matrisorganisation 
(t.ex. en alltfbr stor koncera-
ledning) 

Frisk karna 
Ake redovisade halvirsresulta-
tet; siffroma i denna finns p i 
annan plats i Facktuellt. Han 
kommenterade utfallet med att 
det gir i t ratt hil l nu och att de 
understOdjer uppfatmingen att 
meddelandeaffkren ar en frisk 
kama i Posten. Han menade 
ocksi att siffroma visar att Pos
ten inte ar det krisfbretag, som 
minga vill g6ra det t i l l . Men att 
det fortfarande finns bekym-
mer; resultatet ligger trots allt 
fortfarande p i minus. 

Han noterade ocksi att kassa
servicen fortfarande ar ett stort 
bekymmer. Statens anslag tack-
er inte kosmadema, trots att det 
fbrdubblades fbrra iret. Det ar 
knappast troligt att det kommer 
att hbjas ytterligare, ansig han. 
Fbr att n i ett nollresultat till i r 
2005, kommer darfbr an fler 
kontor att laggas ner. Han p i -
pekade ocksi att den ersattaing 
som Posten idag fir av banker-
na, bara tacker 65 procent av 
Postens kostnader. Kassaservi
cen - som Posten ilagts av sta-
ten att driva - kan darfbr ses 
som en en statlig subvention av 
bankema. 

Fern uppgifter 
1 den andra delen av sitt anfo-
rande redovisade Ake Kihlberg 
SEKO Postens arbete med en 

ny verksamhetsplan. 
Fem uppgifter prioriteras: 

• Den goda arbetsplatsen 
• Arbetsmiljbn 
• Samverkan och samarbetet 
meilan skyddsorganisationen 
och facket 
• Lbnen 
• Arbetstiden 

Beslut om SEKO Postens verk
samhetsplan - som ska galla 
fram till 2006 - tas den 26 no
vember. 

Verksamhetskommitten ge-
nomfbrde ett grupparbete kring 
SEKO Postens utkast till verk
samhetsplan, i syfte atttillampa 
den inom virt omride. En redo
visning av de fbrslag som kom 
fram ges i ett kommande num
mer av Facktuellt. 

Manga planer 
Det finns minga verksam-
hetsplaner att hilla reda pi. 
FOrutom de ovan namnda si 
kommer fbrbundet vid fbr-
bundsmStet i September i ir att 
anta sarskilda program kring 
fem teman: Reglera avregle-
ringen - om avregleringens 
konsekvenser, Lika ratt - ett 
Sverige for alia - integrations-
program, Min arbetsplats - ar-
betsmiljbprogram, Man och 
kvinnor - jamstaildhetsprog-
ram, Rattvis Ion - Ibnepolitiskt 
program. 

Facktuellt iterkommer till 
verksamhetsplanema i ett sena-
re nummer. 1 sista hand ar det 
ju s i att bide fbrbundets, SE
KO Postens, Verksamhetskom-
mittdns och avdelningens verk-
samhetsplaner ska omsattas 
aven i klubbamas arbete! 

Mitt uppe i alia "det-gdller-
att-halla-ndsan-dver-vattnet "-
projekt, som vi hela tiden pli-
gas med! 

Jan Ahman 
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tankt som underlag fbr diskus-
sioner: i studiecirklar, p i fack-
fbreningsmbten, vid arbetsplat-
straffar, etc. Fbrhoppningsvis 
kommer filmen att visas pk 
arbetplatstraffama pk vSra ter
minaler. 

Inom Posten 
Vad hande dk inom Posten? 
Arbetet med en mingfaldsplan 
fbr hela Posten har startat. Re
dan nu finns ju mingfaldspla-
ner som inkluderar integra-
tionsfiigan lokalt pk nigra ar-
betplatser, till exempel Tomte
boda. 

T I Posten Produktion kommer 
integrationsfrigan att tas in i 
ett nytt personalutvecklings-
program som ar p i G. 

!Arbetsmilj6 
De samordnande huvudskydd-
sombuden inom de fem pro-
duktionsomridena (Heinz 
Grentzelius ar samordnande 
HSO inom produktionsomride 
Stockholm) hade vid sin senas
te traff beslutat att prioritera 
tre fi-igor i sitt arbete: 

• Den goda arbetsplatsen 
• Systematiskt ambetsmiljbar-
bete, SAM 
• Ergonomin inom terminaler-
na 

f pehallartommare 
Jen sistnamnda punkten bely-
ses av den oenighet som upp-
stitt kring behovet av behillar-
tbmmare p i den nya paketter-

« i n a l e m a . Tba paket har idag 
' jehillartbnmiare, men inte 

Segeltorp. Tvisten gailer i fbr-
sta hand just Segeltorp: om 
inte nya Segeltorp utmstas med 
tbmmare s i blir det en forsdm-
ring av nuvarande arbetsmiljb, 
eftersom en stor del av de pa
ket som ska hanteras dir idag 
hanteras med tbmmare. S i f i r 
man inte gbra enligt gillande 
arbetsmiljbregler. 

1 fbrlangningen gailer frigan 
aven de bvriga pakettermnina-
lema. Exempelvis s i har var-
ken Gbteborg/Mblndal eller 
Malmb/Toftanas tbmmare. 
Den brevklump som ar tankt 
att sorteras dar i fi-amtiden han

teras emellertid med behillar-
tbmmare p i brevterminalema. 
Aven har stretar man inte bara 
emot en fbrbattring utan vil l t i l l 
och med fbrsamra arbetsmi
ljbn. 

Posten anger kvaliteten som 
skal, tbmmama skadar paketen. 
Frigan ar dock om inte skon 
klammer p i annat h i l l : tbm
mama satter granser fbr hastig-
heten i mamingen och kraver i 
vissa fall en hbgre bemaiming. 

Samverkan pigi r och i sista 
hand kommer Arbetsmiljbin-
spektionen att kallas in. 

Skyddsskor 
Jan-Eric Rbnnqvist, som nume
ra ar Huvudskyddsombud fbr 
hela Posten, rapporterade att 

utbudet av skyddskor har bred-
dats. Mer information ska fin-
nas bl.a. p i Posten Idag. 

"Urban Hdglund-rappor-
ten" 
Jan-Eric konstaterade att rap-
porten - som behandlar arbetet 
vid maskineraa inom termina-
lema - inte har spridits tillrack-
ligt inom Posten {Facktuellt 
ligger som alltid fbre: Erhan 
GbmUc lamnade en utfbrlig 
rapport i Facktuellt nr 2/2003. 
Hans artikel fmns tillganglig 
p i Tomtebodaklubbens hemsi-
da (home.swipnet.se/termi-
nalkJubben/fackt203.htm) och 
Tomteboda HSO.s hemsida 
(hem.passagen.se/tba.hso): dar 
finns dessutom ytterligare ma

terial i fiigan). 

Personalutveckling 
Verksamhetskommitten disku-
terade ett fbrslag till persona-
lutvecklingsprogram inom Pos
ten Produktion. Vi iterkommer 
nSr programmet putsats fSr-
digt! 

Annu en kravlista 
Til l slut diskuterades ocksi en 
"Kravlista fran SEKO Posten 
infor detframtidafordndrings-
arbetet inom Posten Produk
tion ". Aven bar iterstir en del 
justeringar innan den kan 
publiceras. 

Jan Ahman 

Postens halvarsrapport 

Tvetydiga siffror 
• Postens resultat fbr fbrsta 
halviiet i i r uppgirefterskatt 
till -483 miljoner. Utfallet fbr 
samma period fSrra iret var 
+407 miljoner. Pipapperetar 
delta en fbrskrackiig resultal-
fbrsamring p i 890 miljoner. I 
verkligheten ser det dock n i 
got battre ut. I fbrra irets 
halvirsresultat ingick en iter-
fbring p i 916 miljoner, vilken 
kunde gbras p.g.a. att staten 
hbjde ersattningen fbr kassa
servicen. 1 irets resultat ingir 
avsattningar p i 215 miljoner 
fbr kostnader i samband med 
nerdragningama i administra-
tionen och 168 miljoner fbr 
kostnader vid nedlaggningen 
av Norrkbpings och VSxjbs 
terminaler. Justerar man siff
roma med dessa poster si var 
resultatet fbrra iret -509 mil
joner och i i r -100 miljoner -
en resultattbrbattring p i 409 
miljoner. 

Staende inslag 
Tyvarr ar nog denna vinkling 
av siffroma alltfbr positiv. 
Avsattningama tycks ha blivit 
ett stiende inslag och inte de 

engingsitgSrder som man 
kunde hoppas att de var. 
Dessutom pistis i rapporten 
att de aktuella nerdragningar-
na (i adminisfrationen och 
terminalema) ska ge en i r i ig 
besparing p4 265 miljoner, 
varav 165 miljoner redan frin 
2004. 

Ebberods Bank 
Det ar ombjligt att vardera 
dessa siffror utifriti den (obe-
fintliga) information som ges 
i halvirsrapporten. 1 viras 
pistod man att den irliga 
kostnadsbesparingen till fbljd 
av samtliga strukturfbrand-
ringar i terminalnatef uppgir 
t i l l 225 miljoner. Inte heller 
den siffran har verifierats p i 
nigot trovardigt sStt. TvSrtom 
fbrefaller den osannolik och 
med ett stort inslag av Ebbe-
rbds Bank bver sig. Antagli-
gen ar det darftir som man 
fortfarande vagrar de fackliga 
organisationema och persona
len att ta del av de kalkyler 
som ligger till grund fbr pis-
tiendena. 

Bekymmersam 
Det ekonomiska laget i r mot 
denna bakgnuid fortsatt be
kymmersam. Fbrlustema fort-
satter och urholkar damied 
det egna kapitalet (som nu i r 
nere p i 2 miljarder) och soli-
diteten sjunker (nu 15 pro-
cent). Om sedan de pistidda 
kostnadsbesparingama inte 
hiller blir det nya bekymmer. 

Under detta finns naturligt
vis ocksi de strukturella fbr-
andringama med fortsatt sjun-
kande brewolymer (-1,3 pro-
cent under perioden) och an 
f^rre kunder hos Kassaservi-
ce. Daremot har paketen giad
jande nog bkat med 8 procent. 
Detta tillsammans med 
prishbjningen vid nyir resul
terade i att Meddelanden och 
Logistik fbrbattrade resultatet 
nigot under fbrsta halviret. 

Nettoomsattningen uppgick 
till 12,1 miljarder fbrsta halv
iret jamfbrt med 11,7 miljar
der fbrra iret, en bktiitig med 
3,7 procent. 

Jan Ahman 
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Tba/Arstaprojektet 

Manga krav pa riskfyllt projekt 
• Projektet handlar fr.a. om hur brevsorte-
ringen (smi/CS och stora) ska flyttas frin 
Tba och Norrkoping (pnr 60-62) och 
integreras i Arsta. Dessutom ingir forsor-
teringen pi Tba samt flOde och DIL-verk-
samheten pi Tba i projektet. 

Inrattandet av en ny klumpterminal pi 
Tba ingir daremot inte, det ar ett delpro-
jekt i det centrala klump/bunt-projekt som 
Sten-Ake Lauren leder (och behandlas pi 
annan plats i Facktuellt). 

Det kommer att bli minga berOrings-
punkter meilan "Tba/Arstaprojektet" och 
detta liksom andra centrala projekt. 

Projektorganisation 
Projekthierarkin ser ut si hir: 

• Bestaliare av projektet i r Bertil Nils-
son, chef fbr Posten Produktion. 
• Overvakare av detta och de sju andra 
centralt beslutade projekten ar en koordi-
neringsgrupp som leds av Cary Larsson, 
som ar chef fbr den sfrategiska samord-
ningen inom Posten Produktion. 
• Styrgruppen fbr Tba/Arstaprojektet 
bestir av berbrda terminalchefer med 
Troels Nielsen som ordfbrande. 
• Projektledaren fbr Tba/Arstaprojektet 
heter Par Stridsberg, idag logistikchef pi 
Arsta, tidigare i olika roller pi Tomteboda 
och Taby. Han och styrgmppsordfbranden 
har i sin tur och efter samverkan utsett 
Arm Thyr6n till projektsekreterare, Tho 
mas Hagblom som ansvarig fbr kvalitets-
sakring samt Kenneth Magnusson t i l l 
informationsansvarig. 

Projektet innehiller fyra delprojekt. Dessa 
leds av 

• Delprojekt Brev - Lasse Ericsson 
• Delprojekt Logistik - Anders Rydman 
• Delprojekt Personal - L-G Karlsson 
• Delprojekt Teknik - Magnus Lundin 

Klumpverksamheten pi Tba ingir som sagt 
i Sten Ake Laurens klump/buntprojekt. 
DIL:en och Flbdet pi Tba hanteras i delpro
jekt Logistik (Rydman). Aven tomgod-
set/sackdepin behandlas dar. Framtiden fbr 
fbrsorteringen pi Tba avgOrs i delprojekt 
Brev och Logistik. 

Tidsplaner 
Tidsplanema i projektet ar an sa lange 

ytterst preliminara. De tider som framgir av 
tabellen kan komma att andras pi flera 
punkter. 

Till exempel si kommer troligen UE 
(=uppsamling ekonomibrev) att flyttas Over 
frin Norrkoping till Arsta redan under hOs-
ten i ir, med start i oktober. 

En annan fbmtsattning som rubbats gailer 
Segeltorp. Utbyggnaden och installeringen 
av nya maskiner skulle ha varit klara hOsten 
2004. Nu ar det bygget ett halvir fbrsenat, 
vilket innebar att utflyttningen av paketen 
frin Tomteboda ocksi blir fbrsenad. Vilket 
piverkar flytten av fr.a. spridningen av 
Arstas klump till Tba:s PSM, vilket fbrsvi-
ras flytten/skromingen av Arstas KSM, 
vilket piverkar installeringen av ytterligare 
SSM pi Arsta 

Projektdirektiv och 
projektkontrakt 
Det centrala projektdirektivet Mr klart. Det 
innehiller uppgifter om projektmil, tidspla
ner, besparingskrav, vilka som ska styra och 
leda projektet, avgransningar mot andra 
projekt, etc. 

I den sista fbrhandlingsomgingen gjordes 
nigra andringar/tiliagg i direktivet: 

• Den fbrsta gailer arbetsmiljOn: "1 linje med 
det systematiska arbetsmiljdarbetet och 
strdvan att sdnka sjukfranvaron ska arbets-
miljdn inte forsdmras utan 
snarare forbdttras ". 

Denna skrivning ar av bety-
delse fbr Tba/Arsta-projektet 
och ligger i linje med den 
kravlista som Tba och Arsta-
klubbama Overiamnat till pro-
jektledningen den 9 Septem
ber. 

• Daremot har varken tidsplanerna eller 
kalkylerna over beraknade kostnadsbespa-
ringar dndrats. 

Projektdirektivet ska nu kompletteras med 
ett projektkontrakt som ska skrivas under av 
styrguppsordfbranden fbr projektet (Troels 
Nielsen) och projektledaren (Par Strids
berg). Samverkan kring kontraktet har inte 
genomfbrts an. 

samverkansgrupp 
En samverkansgrupp ska utses fbr hela 
projektet. Detta ar inte gjort nar denna tid-
ning gir i tryck, men kommer att ske den 
narmaste veckan/oma. 

Fackliga deltagare i delprojekten ar inte 
heller utsedda annu. 

Konsekvensanaiys 
Enligt SAM (=Systematiskt ArbetsMiljoar-
bete) skall en konsekvensananlys fOr arbets
miljbn gOras vid varje fbrandring av bety-
delse. Denna analys borde naturligtvis ha 
gjorts innan projekten kOrde iging, men si 
har inte skett. 

Det har i all hast tagits fram ett utkast till 
konsekvensanaiys fbr Tba/Arstaprojeketet, 
men detta var si undermiligt att det har 
iterremitterats. Nar denna tidning gir i tryck 
finns det alltsi ingen analys klar. 

• Det andra tillagget harrbr ur 
den skrivning i protokollet 
frin Prodsam (= Samverkans-
gruppen fbr hela Posten Pro
duktion) den 14 maj: "Hittas 
andra alternativa produk-
tionsldsningar ska dessa bely-
sas av projektet" 

• Den tredje andringen uppfyl-
ler SEKO:s krav p i en sarskild 
samverkansgmpp fbr respekti
ve projekt: "Projektledaren 
Idmnar fdrslag pa projektor
ganisation dar samverkans
grupp ingar" 

Preliminar tidsplan for dverflyttning 
av sma och stora brev fran Tomte
boda och Norrkoping till Arsta. 

Dahim Frin Typ 

2003-10/11 Nrkp UE smd + stora 

2004-02A)3 Nrkp UN smS + stora + 
brevresn 

2004-04/05 Nrkp SN/SE smS + stora 

2004-04/06 Tba UE s m i + stora 

2004-06/09 Tba UN smS 

2004-07 Tba Brevresning 

2004-10 Tba SN/SE s m i 

2005-02 Tba UN stora 

2005-02 Tba SN/SE stora 
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Sokningsfdrfarande / kretsar 
Den friga som kanske diskuterats mest i 
projektet si har lingt gailer vilka principer 
som ska galla vid de omplaceringar som blir 
fbljden fbr personalen nar stora volymer 
flyttas meilan terminalema. 1 sista hand kan 
det j u ocksi bli friga om kretsning p.g.a. 
5vertalighet 

Som bakgmnd kan namnas att Stockholm 
fir in mer volymer och jobb an vad vi fbrlo-
rar i de omstruktureringar som kommer att 
genomfbras. Vi forlorar visserligen utrikes-
brev stora till Uppsala, men fir t i l l oss 
avsevart storre volymer genom Norrkopings 
60-62 och klump frin flera terminaler. 

j^Omplaceringsprinciper 
'•Arbetsgivaren har presenterat ett fbrslag till 
principer fbr hur omplaceringama ska gi till 
fbr att bemanna den nya organisationen. 

Grundprincipema ar att det inte ska ske 
^ n i g o n total omsSkning och bli smi iterverk-
'^ l ingar pi personalen som mQjligt och att 

man foljer med sin post (dock inte Norrko
ping!). 

• NorrkOpingspersonalens framtid avgjor-
des i forhandlingama i NorrkOping den 29 
augusti. Resultatet av dessa fmns presente-
rade pi annan plats i tidningen. 

• Darefter planeras Overlaggningar om 
Arlandapersonalen. Arbetsgivarens (i Pro-
duktionsomride Stockholm) uppfatming ar 
att denna friga ska lOsas inom produktion-
somride IVIitt, dvs framst meilan Arlanda -
Uppsala. 

• I ett tredje steg inleds fbrhandiingar om 
principer fbr omplacering och kretsar vid en 
eventuell overtalighet. 

^Man tanker sig di fbljande: 
V ' D e som idag arbetar i klumpen pi Tba 

stannar kvar dar. 
• De som idag arbetar med klump pi Arsta 
ges mbjlighet att anmala intresse fbr att fblja 

j j jed t i l l Tomteboda klump. 
^Resterande personalbehov i Tba Klump 

fbrdelas meilan Tba Brev (plan 3) och Tba 
Paket. 
• Ovriga pi Tomteboda Brev omplaceras till 
Arsta 
• Ovriga pi Tomteboda paket omplaceras till 
Segeltorp. 

Overtalighetskretsar 
• Vid en eventuell Overtalighet vill man ha 
tvi kretsar: en fbr Segeltorp och en fbr 
Arsta. 1 kretsen fbr Arsta vi l l man undanta 
brevbaringspersonalen i huset samt ePP. 

Det bOr understrykas att bide arbetsgivaren 
och de fackliga organisationema har ambi-
tionen att si lingt det nigonsin ar mOjligt 
undvika att dra iging en Overtalighetspro-
cess. Inom den s.k. personalfbrsbrjninggmp-

pen pigir ett standigt arbete fOr att bl.a. med 
hjaip av pensioneringar, etc undvika upp-

Kravlistan 
Som ett resultat av fortrocndcman-
nakonfercnscn bvcrlamnadcs den 9 
September en kravlista t i l l arbetsgi
varen infbr Tba/Arstaprojcktefs 
genomfurande: 

SEKO anser att foljande friigor 
inom arbctsmiljo och/eller organisa
tion i fbrsta hand skall beaktas 
och/eller prioriteras i kommande 
projektarbeten. 

• Kon.sckven$bedomning enligt S.AIVI 
med riskanalys skall presenteras 
innan projektarbetcna startar. 
Bcdbmningen / analyscn skall basc-
ras pa idag kanda fakta. Iliigpriorite-
riit. 
Nagra punkter: arbetstider, buller, 
klimat, matningar, golv. 
• Fbrutsattningslbs diskussion om 
framtida organisation pa Arsta, 
inkludcrandc arbetsvariution. Hofi-
prioriterat. 
• LTP och bvrig teknisk utrustning, 
minimering av tunga lyft. Hiigpriori-
terat. 
• Beaktande av Norrkbpingsrappor-
ten (om arbete vid maskincrna). 
Ilogprioriterut. 
• Friskvardstimme inlagd i schemat 
/ bvriga resurser for friskvard llog-
priorilerat 
• Heltid en rattighet, deltid en mbj
lighet. 
• Ledarskapsfragor 
• Projekt utbildning fbr projcktdelta-
<;arc 
• ROS-utbildning 
• Pcrsonalutvcckling / utbildning 
•Tvaplanslosning, nianuellsortcring 
• Lokalfragor, omkliidningsrum mm 
• Tillrackligt med parkeringsplatscr 
• Krav pa SL betraffande turlathct 
och fbrbuttrad kommunikation, bl.a. 
efter att den nya pendeltagsstationcn 
Arstabcrg fardigstallts under 2004. 
•Futurum fordeltidare,pensionslbs-
ningar, avgangsvederlag, 58+ 

V i har annu inte fatt nagon reaktion 
fran arbetsgivaren pa kraven. Dessa 
kommer att behandlas i den samver
kansgrupp som ska tillsaltas i pro
jektet. 

sagningar. 
Personalbehovet i den nya klumptermina-

len pi Tomteboda beraknas till nigot fler an 
de som idag arbetar pi Tba klump + Tba 
Paket. 

Det framtida personalbehovet pi den 
omlasmings- och DIL-verksamhet som blir 
kvar pi Tomteboda, och hur det ska hante
ras, har annu inte belysts. 

OkSnda faktorer 
Det fmns an si lange dessutom flera stora 
okanda faktorer: 

• Vi vet inte hur stort det "nya" Tomteboda 
klump mm kommer att bli. Blir det si om
fattande som antytts siger si kommer det att 
underlattasbkningsfbrfarandet, fler kommer 
att fi sina Onskningar tillgodosedda, fr.a. pi 
Tba Brev och paket. 
• Vi vet inte hur det blir med "nya" Arsta. 
Blir det en ny organisation pi Arsta si 
kraver det antagligen en total omsbkning 
dar. Blir det daremot si som arbetsgivaren 
tanker sig att man stoppar in Tba:s personal 
i befmtlig organisation si ser fbmtsatming-
ama annorlunda ut. Etc.. 
• Vi vet inte an hur det blir med Arlandas 
personal. Om de ska fi sbka till Stockholm 
piverkar det fbmtsattningama. Denna friga 
ska fackligt aven behandlas pi Verksam-
hetskommittdnivi. 

Enligt uppgifl frin klubbordfbranden i 
Norrkoping ar det i dagsiaget hogst ca 10 
personer som uttryckt intresse fbr att fblja 
med volymema till Stockholm. 

Vid den fbrtroendemannakonferens som 
hells fbr alia berOrda klubbar den 4 Septem
ber var alia Overens om 

• att arbetsgivarens fbrslag till kretsar vid en 
eventuell Overtalighet var helt oacceptabelt. 
• att vi ska sli vakt om heltidstjanstgOring 
och bevaka deltidamas rattigheter till fbrhbj-
da itaganden. 

Total omsdkning? 
Daremot fanns det olika uppfattningar om 
principema fbr omplaceringar. Flera uttryck-
te Onskemil om en total omsOknig, oavsett 
hur den nya organisationen kommer att se 
ut. Andra ansig att man kan arbeta vidare pi 
arbetsgivarens fbrslag - men att det ocksi 
beror pi utfallet i de okanda faktorer som 
namnts. 

Aven detta ar en friga fbr samverkan, vilken 
antagligen kommer att genomfbras nigon 
ging under hOsten. 

Jan Ahman 
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Kalkylerna 

Bankirerna i Ebberods Bank 
• De kalkyler som ligger t i l l grund fbr de 
itta projekten miste s i hir lingt betraktas 
som ett skamt. Ett mycket diligt skSmt. 

I alia fall gailer det kalkylen fbr 
Tba/Arstaprojektet, enligt vilken man 
pistis uppni en i r l ig kostnadsbesparing 
pi 78,9 miljoner. 
Vi begirde frin Tomtebodaklubbens sida 

- dr vi de enda som bryr oss om ekonomis
ka kalkyler? - att fi en fbrklaring t i l l de 
siffror som presenterades i viras och 
sedan repeterats i projektdirektiven. 

Vi blev lovade att i "stbrsta mbjliga 
bppenhet " fi en sidan genomging efter 
semestrama. Vid det mbte som hblls i 
augusti visade det sig att varken Chefen 

for strategisk samordning eller Chefenfor 
driftsamordning - vi nanmer inga namn -
kunde eller ville fbrklara "kalkylen". 

Istailet repeterades samma siffror an en 
g^g-

- Vart ska vi da vdnda oss for att fa en 
fdrklaring, frigade vi. 

- Till ledningen for genomfdrandepro-
jektet i Stockholm, svarade de. 

Egendomiigt svar 
Det var ett egendomiigt svar, och det av 
t v i skal. 

• Det ar inte genomfbrandeprojektet som 
tagit fi^ de siffror som ligger t i l l grund 
fbr besluten i viras. 
• Vid en koU visar det sig att projektled-
ningen sjalva sitter och kollraknar siflfror-
na. 

Som en kommentar t i l l de redovisade 
siffroma kan fbljande sagas: 

1. Personalkostnadema pistis sjunka med 
mer in en fredjedel (frin 150,0 t i l l 
94,3 miljoner/ir) nar man flyttar sortering
en av smi och stora brev frin Tba ti l l 
Arsta. Det ir inte rimligt och inte trovar
digt s i lange man inte redovisar hur siff
roma raknats fram. 

Gratis loicai pa Arsta 
2. Lokalkostoaden fbr att sortera pi Tom
tebodas plan 3 uppgir enligt tabellen ti l l 
9,2 miljoner/ir. P i Arsta ar lokalema 
gratis (0,0 kr i "kalkylen"), si darfbr kan 
man spara in hela kostoaden fbr hyra pi 
Tba. Ar det inte fantastiskt? Kanske ar det 

har som vi har Ibsningen till Postens alia 
ekonomiska bekymmer: Om vi flyttar runt 
all verksamhet inom Postens egna lokaler 
s i blir kostnaden fbr Postens samtliga 
lokaler t i l l slut 0 kronor, enligt detta satt 
att gbra kalkyi. 

Dominospeiare 
I verklighetens krassa virld ir det si att 
Arsta, fbr att kurma ta emot Tba:s och 
Norrkbpings volymer, miste flytta bort 
KSM:en och anvinda dessa ytor till brev-
sortering. Aven om det ar si att man tan
ker tranga ihop oss ytterligare nir vi flyt
tar t i l l Arsta si ska de ytor som frots allt 
miste anvandas belasta kalkylen. Ytoma 
blir sakert mindre, men samtidigt si ar 
Arstas kvm-hyra froligen hbgre an i Tba 
och Norrkbping... 

- Men Arstas lokaler betalar ju Produk
tion redanfdr, kommenterade ovan namn
da chefer vid kalkylmbtet. 

Nu kan man ju tycka att varje kalkyi ska 
bara sina kostnader fbr att bli rattvisande, 
men vil l man resonera pi detta bakvanda 
satt si ser det ut si bar: Tba:s smi och 
stora brev flyttar till Arsta. Fbr att fi plats 
dar flyttar Arstas klump till Tba paket. Fbr 
att fi in Arstas (och flera andra termina-
lers) klump flyttar Tba:s paket till Segel
torp. Fbr att Segeltorp ska klara hela 

Stockholms paket maste Segeltorp bygga 
till sina lokaler. Ska man kbra dominova-
rianten (och det kanske passar spelama p i 
Ekelimdsvagen) s i kan man alltsi saga att 
lokalkostnaden fbr att sortera Tba:s smi 
och stora brev i reda pengar faller ut i 
Segeltorp! 

3. Kostnaden fbr personalomstalbiing 
films inte alls med i kalkylen. Nu blir det 
froligen inte s i stora Futurumkostoader, 
men studiebesbk, infroduktion, etc kostar 
ocksi pengar och ska darfbr redovisas i en 
seribs kalkyi. 

Nagon annan betalar 
Enligt tidigare citerade chefer ska emeller
tid dessa kosmader tas i "personalfbrsbij-
ningsprojektet" och behbver dirfbr inte 
redovisas i kalkylen fbr Tba/Arsta-projek
tet. Har har vi iterigen ett av dessa Ebbe-
rbds Bank-resonemang, dar nigon annan 
"som redan har avsatt pengar" ska ta 
kostoaden fbr itgarder som uppstir genom 
ett projekt. Man f i r verkligen hoppas att 
de nya chefema i koncemen har bgonen 
med sig och satter stopp fbr den har typen 
av kalkyler. 

Jan Ahman 

Segeltorpsprojektet 
• Segel torp ar rent formellt ett 
delprojekt inom Projekt S tors tad . 

T roe ls Nielsen leder s tyrgruppen. 
Micke Ta l l , T o m m y Nyren o c h 
A g n i e s z k a L ipka (HSO) deltar fran 
S E K O i denna . 

Pro jekt ledare ar C h r i s t e r 
O l s s o n / J o n k o p i n g - T o r s v i k . 
Projektorganisat ionen i ovrigt 
p resenteras inom kort. 

Forsenat 
Utbyggnaden o c h instal ler ingen 
av ny mask in sku l le egentl igen 
vara klar hosten 2004, men det blir 
forskjutet c a ett halvar till va ren 
2005. 

Ett layoutforslag f inns . S E K O ar 
t v e k s a m m a till om m a n har den 
mark s o m b e h o v s for bygget. 

Behallartommare? 
Forutom d e s s a b e k y m m e r s a ar 
parterna o e n s e huruv ida behallar
tommare s k a insta l leras eller ej i 
nya Segel torp. Detta ar nu en fra-
ga s o m forts upp pa V e r k s a m -
hetskommit teniva . Segel torp ar 
S E K O : s pilot for att infora behal
lartommare over hela paketnatet. 

En utforligare presentation av Segel
torp och Segeltorpsprojektet kom
mer i ordinarie nummer av Facktu
ellt. 
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"Nya" Tomteboda 

Klump & buntprojektet 
• Det centrala Bunt och Klumpprojektet 
har t i l l uppdrag att genomfbra en centrall
sering av sorteringen av dessa fbrsSndel-
ser t i l l Stockholm, Gbteborg och Malmb. 
Projektet ska ocksi fbreslS en Ibsning fbr 
Norrland. ^ 

Nasta host 
I Stockholm ar det Tomteboda som blir 
den nya bunt- och klumpterminalen. I 

l ^b t ebo rg och Malmb ska sorteringen -
^ enligt projektdirektivet - flyttas t i l l respek

tive paketterminal (i Gbteborg ett nybygge 
och Malmb Toftanas). 
Vilka volymer som ska flyttas t i l l Tomte-

j ^ ' i d a , och nar det ska ske, framgir av 
Tabellen. Nigra terminalers ekonomiklump 
har redan kommit hit, och nast i tur stir 
Arstas. Deras ekonomi-klump flyttas bver 
den 3 november. Direfler ar det ett hopp 
t i l l nasta hbst. 

Innan centraliseringen pibbrjades sorte-
rade Tomteboda i genomsnitt 75.000 

klump/bunt per dygn. Nar hela projektet 
ar genomfbrt har volymema bkat till ca 
270.000/dygn. 

Fler anstallda 
Idag ar det ca 85 anstallda (AA) pi Klum
pen. "Nya" Tba klump kommer fullt ut-
byggd att behbva meilan 225 - 300 an
stallda (AA). Milsattningen ir att rakna ut 
det framtida personalbehovet under okto
ber. 

Spridningssorteringen av ekonomiklum-
pen kommer att ske i ca 400 riktningar 
(litet beroende pi hur minga riktningar 
det blir i 12-15-omridet). Tba:s och Ar
stas KSM:ar klarar tillsammans ca 290 
rikmingar. Dirfbr kommer maskinparken 
i Tomteboda att besti av nuvarande KSM 
och Pakets nuvarande PSM. PSM:en har -
t i l l priset av mer manuell bantering - stbr-
re kapacitet in Arstas KSM. Eventuellt 
kommer en del av Arstas maskin att an-

Tidsplan for dverflyttning av klump till 
Tomteboda enligt projektdirektivet: 

Fran 

vasteras 

Norrkbping 

' Alvesta 

Nassjb 

Uppsala 

•'Arsta 

Utrikes 

Arsta 

Arsta 

Arsta 

Uppsala 

Karistad 

Uppsala 

Vasteras 

Alvesta 

Nassjb 

Fdrsandelselseslag 

UE klump & bunt 

UE klump & bunt 

UE klump & bunt 

UE klump & bunt 

UE klump & bunt 

UE klump &. bunt 

utrikes klump & bunt 

UN klump & bunt 

SE klump & bunt 

SN klump & bunt 

UN klump & bunt (del av) 

SE klump och bunt 

SE klump & bunt 

SE klump & bunt 

SE klump & bunt 

SE klump & bunt 

Datum 

2003-08-11 

2003-08-11 

2003-08-11 

2003-09-08 

2003-10-06 

2003-11-03 

2004-10-01 

2004-10-01 

2004-10-15 

2004-11-01 

2004-11-15 

2004-01-15 

2005-02-01 

2005-02-15 

2005-03-01 

2005-03-15 

vandas i "Norrland". 

samverkansgrupp 
Omvandlingen av Tomteboda ti l l en ny 
klumpterminal sker som ett delprojekt 
inom det centrala Bunt- och Klumpprojek
tet. Delprojektledare fbr Tbaprojektet har 
atmu inte utsetts. Dock kommer en 
samverkansgmpp i projektet att formeras 
under oktober. De fackliga representanter-
na och skyddsombudet/en i denna samver
kansgrupp ar inte utsedda an. 

Jan Ahman 

Nya loner 
• Nu Sterstiir ett av gal-
iande trearsavtal. 

Fran den 1 oktober dispo> 
nerar parterna en pott p^ 2,9 
procent pii lonesumman. 
I pengar gor det i genom

snitt drygt 500 kr/man/heltid. 
Varken Arstas eller Tomte

bodas Brevklubbar har annu 
startat niigra fdrhandlingar 
och inte heller spikat ndgra 
krav. 

/JA 

Nasta ordinarie 
nummer av 

Facl<tuellt ges ut 
i oiitober. 

Vill du bidra med 
ett inlagg? 

Kontakta red! 

I 



Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: S E K O 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 T O M T E B O D A 
AdmssSndring: se nedani 

NEJ till EMU och JA till delaktighet... 
• Denna artikel skrives 15 
September. Det ar dagen efter 
EuroomrOstningen. Jag glads it 
den jordskredsseger som Nejsi-
dan vann. Samtidigt skall Sve
rige fortsatta "som vanligt" 
efter mordet pk Anna Lindh 
och andra yngre maimiskor 
under fbrra veckan. 

Ja-sidans kampanjer verkade 
att ha gitt ut pk, att bara vi gSr 
med i tredje steget i EMU, si 
Ibser sig de fiesta av Sveriges 
problem. Man kan latt uppfatta 
detta som ett projekt fi"in bver-
heten, fbr bverheten och med 
vinst t i l l bverheten. Jag tror att 
minga manniskor sig detta 
som en friga om demokrati och 
inflytande i vardagslivet. Man 
sa helt enkelt NEJ fbr att man 
ansig sig inte vara delaktig. 
Man kan kalla det fbr en pro
test mot overhet/elit som alltid 
fbrvantas ha svaret pi alia fri
gor. 

Strukturprojekt 
Likadant kan medlemmama i 
SEKO kanna infbr de strukttir-
projekt som beslutades utan att 
SEKO kunde kontrollera kal
kylen. Den representativa de-
mokratin innebar fbr t ex med
lemmama pi Arsta posttermi
nal att de valjer en klubbstyrel-
se. Den klubbstyrelsen har se
dan ansvaret fbr att klubben 
utbver sittrattmatiga inflytande 
pi nasta nivi . I detta fall 
Verksamhetskommitten fbr alia 
terminaler. Kommitten viljer 
sedan ett verksamhetsrid som 
har att mbta Bertil Nilsson och 
bans koUegor. (Dessutom har 
vi ett geografiskt rid fbr alia 
klubbar inom Sth-Nrkp pro-
duktionsomride.) 

Vilket Inflytande? 
Mi n tolkning av EMU-
omrbstaingen, ar att valjama 

sig makt och inflytande flyttas 
allt langre bort frin dem. Si 
kan val ocksi medlemmama 
kanna nar beslut om nedlagg-
ningar etc tas. Man frigar sig 
vilket inflytande vira valda 
representanter kan ha. Precis 
som politikerfbrakt kan bka 
med bkad makt i Brys-
sel/Frankfurt/Sfrasbourg o s v, 
s i kan medlemmama undra 
vad man skall ha facket t i l l . 
Om deras valda representanter 
inte bembts med respekt, och 
kan utbva ett inflytande, tappar 
facket i legitimitet. Frigan ar 
nu om Bertil Nilsson har valt 
en sidan vig? 

Skakig process 
Projektdirektiven slangdes ivag 
utan stbrre omtanke om de som 
har att konfroUera arbetsgiva
rens gbrande och litande -
skyddsombud och SEKO-fack-
et. I efterhand har man rattat 
t i l l detta, men processen kanns 
skakig. Inflytandet fbr de loka
la projekten ar osakert. Kom
mer projektledama att kuima 
tanka/agera sjalvstandigt, och 
inte behbva efterfriga nasta 
nivis beslut? Fbljdfrigan blir 
ocksi vilket ledarskap vi har i 
ledningen fbr Posten Produk
tion? Man fbrsti att alia inte 
hittat sina roller an, eftersom 
det ar en ny ledningsstmktur, 
men frigoma kvarstir. 

centrallsering 
Fbr oss i Stockholm-Norrkb-
ping s i har vi flera projekt att 
bevaka. Arbetsmiljbmassigt s i 
ifrigasatter vi cenfraliseringen 
av klump och brev. Arbetsrota-
tionen blir lidande. Det blir 
inte bra fbmtsattningar fbr att 
uppni Den Goda Arbetsplat
sen. SEKO miste andi fbrsbka 
deltaga i projekten fbr att se till 
att bverflyttningar av post fun-
gerar. Jag fror personligen att 

det ar det minsta av bekymren. 
Vi har kompetenta arbetsgivar-
fbretradare som kan sidant. 

Mer deltid? 
Daremot miste SEKO fbrsbka 
piverka de nya organisationer-
na pi Tomteboda klump, Arsta 
brev och Segeltorp paket. Det 
fmns redan nu hotbilder om 
fler deltid och mindre heltid. 
Sedan ar det frigan om inne-
hillet/variationen i arbetet. Ej 
att fbrglbmma inflytandet bver 
arbetstider och mer ansvar till 
"lagen". Dar vet jag inte om vi 
har arbetsgivarfbretradare som 
fbrstir allt detta? Det ar troli
gen den stora fackliga kampen 
inom de narmsta iren. Norrkb
ping har vi redan fbrlorat efter
som den skall laggas ner. He-
ders it de fackliga fbretradare 
som fortfarande kampar med 
att hjalpa medlemmama i de 
olika nedlaggningsfiigoma. 

Aterbaring 
Eftersom de ovan uppraknade 
projekt skall ge vinst enligt 
Posten, si kriver nu SEKO en 
"iterbaring" av denna vinst till 
medlemmama. 1 verksamhets-
ridet formulerar vi nu kraven. 
H i l l utkik efter kommande 
veckobrev! 

Arstachef 
Geografiska ridet bestir av 
alia klubbar inom Sth-Nrkp 
och kommer att bl a ansvara 
fbr att samverkan kommer att 
ske fbr sbkningsfbrfarande, 
bemanning av projekt (Segel
torp redan iging) osv. Samver
kan den 12/9 med Troels Niel
sen innehbll bl a godkannande 
av Peter Sahnonsson som chef 
fbr bide brev och paket pi 
Tomteboda fr.o.m. 1 februari 
2004. Paketchefen Sten-Ake 
Lauren blir projektledare pi 
heltid fbr Klump- och buntpro

jektet frin samma tidpunkt. 
Sbkning ti l l posten som chef 
fbr Arsta pigir. Lbnerevisio-
nen i ir kommer att vara per 
terminal som fbrut. Milet fbr 
2004 ar i fbrsta hand att bibe-
hilla kvaliten, med tanke pi 
alia omfbrflyttningar av post. 
Nasta mbte 9 okt. 

Aterbaring 
SEKOkamrater frin Tomtebo
da och Arsta har varit med om 
en "kickoff" 11-12 sep fbr Pro- ^ 
jekt Tomtboda/Arsta brev un
der ledning av Pir Stridsberg. 
Det har varit en nyttig genom
ging av det arbete som ligger 
framfbr alia inblandade i pro
jektet. Det ligger till grund fbr 
en fbrfroendemannakonferens 
den 10 oktober som slutligen 
avgbr pi vilket sitt vi skall 
medverka i brevprojektet. V i r 
medverkan i projekt Klump ar 
i startgropama. "Vir" del ar av 
lokal natur, men projektet skall 
handha klump frin hela landet. 
Posten har tyvirr, annu en ging 
(!), inte samverkat i tid utan 
tagit t)eslut innan direktiven ^ 
blev klara. Budskapet om att 
en del klump frin Arsta skall 
flytta 3 nov ar kanske darmed 
inte defmitiv? Verksamhetsri-
det har begart tvist om detta ^ 
brott mot medinflytandeavtalet. 
Lennart Grabe brbt ocksi mot 
medinflytandeavtalet, sen fick 
han gi... 

Som sagt var, formema fbr 
samverkan p i Bertil Nils-
son/Cary Larsson-nivi kindes 
inte bra under de senaste veck-
oma. Men detta kanske kan 
hjalpa oss i kravet p i iterba
ring? I bvrigt sager vi JA till 
delaktighet p i rimliga villkor. 

Micke Tdll 
Geografiska R&det och 

Verksamhetsradet 
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